Enkele creatieve ideetjes

1. Fleurige bloemenkrans
2. Eenvoudige eierdopjes
3. Paasversiering
4. Goedgemutste eierwarmers

Fleurige bloemenkrans.
Gevonden bij Colruyt en bewerkt.
Ideaal om aan de voordeur te hangen om deze
triestige tijd toch op te fleuren

Materiaal:


Wilgentak of soepele tak



Fijn touw



takjes groen



bosje tulpen of andere bloeier uit
de tuin



schaar

Werkwijze:
Maak een rondje met een wilgentak of andere soepele
tak. Bind de uiteindes vast met keukentouw.
Wikkel rond de onderste helft van de wilgenkrans wat
takjes groen en bind ze vast met touw.
Knip de bloemen van de stelen (laat nog 10 cm van de
steel over). Steek de bloemen vast tussen de takjes van
de krans.
Hang op aan de voordeur. Dit kan zonder spijker.
Neem een lange draad.
Bevestig deze aan de krans.
Leg die draad over de voordeur en kleef de draad vast aan de binnenkant van de
voordeur.
Regelmatig de bloemen verversen door verse bloemen.

Eenvoudige eierdopjes voor
Pasen.
Babyccino Pinterest

Materiaal:
 Eierdoos
 Schaar
 Gekleurd papier rood
 Gekleurd papier geel of oranje
 Lijm
 Zwarte stift
 Wiebeloogjes
 pluimpjes
Werkwijze:
Knip de vorm uit de eierdoos.
Teken een kammetje op rood papier en knip uit
Teken een snaveltje op geel of oranje papier en knip
uit.
Kleef de kam bovenop het kopje.
Kleef de snavel op 1,5cm van de bovenkant van het
kopje.
Kleef aan beide zijden een wiebeloogje of teken een
oogje.
Kleef nu achteraan enkele pluimpjes of knip enkele
pluimpjes uit geel papier en kleef vast.

Paasversiering:
In deze vervelende tijden gaan we de echte paassfeer in onze woning laten
overheersen.
Materiaal:
 Gekleurd papier
 Potlood
 Schaar
 Snijmesje
 Touw (lengte van de guirlande).
Werkwijze:
 Neem de tekening van de haas
over.
 Knip de tekening uit.
 Neem de tekening over op het
gekleurde papier.
 Knip alle hazen uit.
 Bevestig een touwtje door de 2
verticale streepjes op de haas.
 Bevestig nu de guirlande aan je
muur of aan het venster.

Goedgemutste eierwarmers
Deze lachende kuikenshouden je eieren warm én zorgen voor een vrolijke noot bij
het ontbijt
Met dank aan Lieve De Greef

Materiaal:
 Haakgaren in verschillende kleuren
 Haaknaald nr 3,5 (of aangepast aan het garen)
 Glasparels voor de oogjes (4 mm doorsnede, 2 per
mutsje)
 Restjes oranje vilt (2 mm dik)
 Bijpassend naaigaren

Werkwijze:
Haak de eiermutsjes met vasten in toeren. Begin elke toer met 2 lossen. Sluit elke toer met een halve vaste
in de bovenste van de 2 lossen.




1ste toer:
2de toer:
3de toer:



4de toer:



5de toer:
vasten
6de – 13de toer:



haak 1 losse en haak 7 vasten in de losse
haak in elke vaste van de vorige toer 2 vasten = 14 vasten
haak in elke 3de vaste van de vorige toer 2 vasten. Haak in de
andere vasten 1 vaste = 18 vasten
haak in elke 4de vaste van de vorige toer 2 vasten. Haak in de
andere vasten 1 vaste = 22 vasten
haak in elke 4de vaste van de vorige toer 2 vasten. Haak in de andere vasten 1 vaste = 27
haak zonder meerderingen verder.
Knip na de 13de toer de draad af en stop in. Naai onderaan het gaatje dicht met de
begindraad.

Afwerking:
Naai voor de ogen twee glaspareltjes op de eiermutsen. Knip uit oranje vilt een ruit van 1,5 x 1,5 cm en naai
die vast op de muts. Dit is de snavel van het kuikentje.

